Zápis
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Skoronice
Den a čas konání:
Místo konání:
Počet přítomných členů:
Omluven:
Host:

1. července 2021 od 18:30 hodin
Sál OÚ Skoronice
5/7
Horňáková Andrea, Ingr Josef
viz prezenční listina

Bod č. 1 Zahájení a schválení programu
Zasedání Zastupitelstva obce Skoronice zahájil starosta obce František Bíla v 18:30 hodin. Přivítal
přítomné a konstatoval, že informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna v zákonné
lhůtě v termínu od 23. 6. 2021 do 1. 7. 2021 na úřední desce, na webových stránkách obce a
vyhlášena místním rozhlasem. Dále konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva
(z celkového počtu 7), tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Navrhl změnu programu –
doplnit jako body programu č. 15 Schválení finančního daru z rozpočtu obce a bod č. 16
Rozpočtové opatření č. 2, původní body č.15 a č.16 přesunout jako bod č.17 a č.18. Návrhy nebyly
předneseny, bylo přistoupeno k hlasování.
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Kontrola usnesení ze zasedání č. 21
4. Hospodaření k 31.5.2021
5. Projednání žádostí spolků o dotace z rozpočtu obce
6. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – Propagace nehmotného
kulturního dědictví „Jízdy králů“
7. Rozpočtové opatření 1/2021
8. Schválení Kupní smlouvy
9. Schválení stravenkového paušálu
10. Schválení uzavření pracovněprávního vztahu se členem ZO
11. Projednání Závěrečného účtu a roční účetní závěrky DSO Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš za rok 2020
12. Projednání Závěrečného účtu a roční účetní závěrky MiND za rok 2020
13. Projednání Závěrečného účtu a roční účetní závěrky DSO Severovýchod za rok 2020
14. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na období 2021 – 2023
15. Schválení finančního daru z rozpočtu obce
16. Rozpočtové opatření 2/2021
17. Různé a diskuse
18. Závěr
Návrh usnesení:
ZO Skoronice schvaluje upravený program zasedání
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Výsledek hlasování:
pro 5
proti 0
Usnesení č. 1/22/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 2 Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu slečnu Barboru Chytilovou a pana Romana Lungu,
jako zapisovatelku Marii Lungovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO Skoronice schvaluje ověřovatele zápisu slečnu Barboru Chytilovou a pana Romana Lungu,
jako zapisovatelku Marii Lungovou.
Výsledek hlasování:
pro 5
proti 0
Usnesení č. 2/22/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 3 Kontrola usnesení ze zasedání 15. 4. 2021
Usnesení č. 9/21/2021 - ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - podepsáno, platba
přijata
Usnesení č. 10/21/2021 - ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
podepsáno
Usnesení č.11/21/2021 - ZO Skoronice schvaluje Záměr darovat pozemky JMK– žádost o výměnu pozemků
odeslána na JMK
Usnesení č. 12/21/2021 - ZO Skoronice schvaluje příspěvek na Linku bezpečí – podepsáno, platba odeslána
Usnesení č. 13/21/2021 - ZO Skoronice schvaluje odměnu za výkon funkce členům výborů – vyplaceno
Usnesení č. 14/21/2021 - ZO Skoronice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s EG.D. – podepsáno
Usnesení č. 15/21/2021 - ZO Skoronice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku
z rozpočtu obce ke spolufinancování „Minimální sítě sociálních služeb“ – podepsáno, platba odeslána

Bod č. 4 Hospodaření obce k 31. 5. 2021
Stav finančních prostředků a srovnání plánovaných a skutečných příjmů a výdajů k 31. 5. 2021 je
následující:
Stav účtů u KB, ČNB a ČMZRB k 31. 5. 2021

2.196.479,04

Stav pokladní hotovosti

8.419, Plán

Příjmy celkem:
Výdaje celkem:

7.190.700,7.212.200,-

Úvěr u ČMZRB
Půjčka farnost

Skutečnost

Plnění

3.780.613,02
2.508.959,79

52,58%
34,79%

296.965,534.000,-
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí hospodaření obce
k 31.5.2021
Bod č.5 Projednání žádostí spolků o dotace z rozpočtu obce
Na základě rozhodnutí ZO Skoronice ze dne 15.4.2021, usnesení č. 3/21/2021 o vyhlášení
Pravidel pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce podaly v termínu žádost o
podporu své činnosti tyto zájmové organizace a spolky:
Rybáři Skoronice

40.000 Kč

SDH Skoronice

30.000 Kč

Vinařský spolek

40.000 Kč

TJ Sokol Vlkoš

50.000 Kč

Celkový požadavek

160.000 Kč

V rozpočtu je vyčleněno 80.000 Kč
Starosta navrhuje rozdělení:
Rybáři Skoronice

20.000 Kč

SDH Skoronice

20.000 Kč

Vinařský spolek

15.000 Kč

TJ Sokol Vlkoš

25.000 Kč

Pan Vašíček - proč vinaři mají dostat pouze 15 tisíc – starosta – ostatní spolky pořádají akce pro
děti a mládež, na něž je podpora ve formě dotací zacílena. Dále rybáři udržují rybník, který je
v majetku obce a SDH pořádá dětský den zcela ve své režii bez jakéhokoliv příjmu.
P. Vašíček – spolky by se měly podporovat, neměla být ponížena částka v rozpočtu vyhrazená
pro tyto účely – starosta – částka byla ponížena, jelikož v loňském i letošním roce neprobíhá tolik
akcí jako v letech předešlých, dále jsou nižší i rozpočtové příjmy.
Místostarosta p. Holcman podal protinávrh – rozdělit částku rovným dílem mezi všechny spolky.
Starosta dal o protinávrhu rozdělení rovným dílem každému ze spolků 20.000Kč hlasovat:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu obce Skoronice v celkové
výši 80.000,- takto:
Rybáři Skoronice o.s.

20.000 Kč

SDH Skoronice

20.000 Kč

Vinařský spolek o.s. Skoronice

20.000 Kč

TJ Sokol Vlkoš

20.000 Kč

Výsledek hlasování:

pro 2

proti 3

zdržel se 0
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Nedošlo ke schválení, jelikož protinávrh nebyl přijat nadpoloviční většinou všech členů
zastupitelstva obce, starosta dal hlasovat o původním návrhu.
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu obce Skoronice v celkové
výši 80.000,- takto:
Rybáři Skoronice o.s.

20.000 Kč

SDH Skoronice

20.000 Kč

Vinařský spolek o.s. Skoronice

15.000 Kč

TJ Sokol Vlkoš

25.000 Kč

Výsledek hlasování:

pro 3

proti 2

zdržel se 0

Došlo k totožné situaci - návrh nebyl přijat nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva
obce.
Zastupitelka Jitka Chytilová podala další protinávrh:
Rybáři Skoronice

20.000 Kč

SDH Skoronice

20.000 Kč

Vinařský spolek

17.000 Kč

TJ Sokol Vlkoš

23.000 Kč

Starosta dal opět hlasovat:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu obce Skoronice v celkové
výši 80.000,- takto:
Rybáři Skoronice o.s.

20.000 Kč

SDH Skoronice

20.000 Kč

Vinařský spolek o.s. Skoronice

17.000 Kč

TJ Sokol Vlkoš

23.000 Kč

Výsledek hlasování:
pro 5
proti 0
Usnesení č.3/22/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č.6 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK - Podpora rozvoje v oblasti
kultury a památkové péče
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 4. zasedání konaném dne 29.04.2021, usnesením
č. 365/21/Z4, v souladu s Dotačním programem Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové
péče v roce 2021 schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Obec
Skoronice ve výši 45.000 Kč na akci Propagace nehmotného kulturního dědictví „Jízdy králů“
v rámci projektu Jízda králů žije III. ročník a zaslalo ke schválení Návrh smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu JMK.
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Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
poskytovatele ve formě dotace na výše uvedenou realizaci akce ve výši 90%.
Finance budou využity na Letní školu folklorního malování a pořízení krojových součástí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 45.000 Kč
na akci Propagace nehmotného kulturního dědictví „Jízdy králů“ v rámci projektu Jízda králů
žije III. ročník za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje.
Výsledek hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 4/22/2021 bylo schváleno
Bod č. 7 Rozpočtové opatření č. 1/2020
Z důvodu zabránění překročení schváleného rozpočtu na rok 2021 bylo starostou obce schváleno
RO, které je potřeba vzít na vědomí. Dle jednotlivých paragrafů a položek došlo k navýšení příjmů
o 243.800Kč, výdajů o 63.800Kč a ponížení financování o 180.000Kč.
-

zvýšení rozpočtu příjmů dle přílohy o 243.800Kč
zvýšení rozpočtu výdajů dle přílohy o 63.800Kč
ponížení financování dle přílohy o 180.000Kč

Schválený rozpočet činil:
příjmy rozpočtu 8.574.600 Kč
výdaje rozpočtu 10.847.600 Kč
financování celkem 2.273.000 Kč
Po úpravě rozpočtu č. 1/2021 činí upravený rozpočet:
příjmy rozpočtu 8.818.400 Kč
výdaje rozpočtu 10.911.400 Kč
financování celkem 2.093.000 Kč
K návrhu nebyly vzneseny další připomínky.
Návrh usnesení:
ZO Skoronice bere na vědomí rozpočtové opatření 1/2021, kdy v souladu s ustanovením §16
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, došlo k přesunu
rozpočtových prostředků a celkový rozpočet se navýšil v příjmech o 243.800Kč, ve výdajích o
63.800Kč a financování bylo poníženo o 180.000Kč.
Bod č. 8 Schválení kupní smlouvy
Jedná se o odkup částí pozemků pro vybudování inženýrských sítí od Andrease Pichlera a
Vojtěšky Pichler Skoronice 162 – parc.725/4 a 726/8 208m2 v ceně 20.800,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje Kupní smlouvu s panem Andreasem Pichlerem a paní
Vojtěškou Pichler Skoronice 162 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
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Výsledek hlasování:
pro 5
proti 0
Usnesení č.5/22/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 9 Schválení stravenkového paušálu
Okolní obce poskytují svým zaměstnancům benefity, v naší obci doposud nebyl žádný příspěvek
pro zaměstnance. Z tohoto důvodu starosta navrhuje poskytnout zaměstnancům v hlavním
pracovním poměru stravenkový paušál v hodnotě celkem 70Kč/den, který bude plně hrazen
zaměstnavatelem.
Přítomní dostali návrh směrnice ke stravenkovému paušálu pro zaměstnance s předstihem a
měli možnost se k němu vyjádřit. Účinnost bude po schválení od 1.7.2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje poskytnutí stravenkového paušálu pro zaměstnance
obce v hlavním pracovním poměru ve výši 70Kč/den a to od 1. 7. 2021.
Výsledek hlasování:
pro 5
proti 0
Usnesení č. 6/22/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 10 Schválení uzavření pracovněprávního vztahu se členem ZO
Dle §84, ods.2 písm. p) zákona 128/200Sb. o obcích, je vyžadován souhlas zastupitelů v případě
vzniku pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem ZO. Starosta navrhuje uzavření DPP
s Barborou Chytilovou, která je správkyní obecního Facebooku, podílí se na pracích na webových
stránkách obce a kompletování zpravodaje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu se zastupitelkou
obce Barborou Chytilovou.
Výsledek hlasování:
pro 4
proti 0
Usnesení č. 7/22/2021 bylo schváleno

zdržel se 1 (Chytilová B.)

Bod č. 11 Projednání Závěrečného účtu Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice,
Vlkoš k 31. 12. 2020
Obec Skoronice je členem Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš z tohoto
důvodu je třeba seznámit zastupitele obce s jeho závěrečným účtem. Návrh Závěrečného účtu
byl zveřejněn na úřední desce obce Skoronice ode dne 6. 5. 2021 do 28. 5. 2021.
Návrh usnesení:
ZO Skoronice bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš k 31. 12. 2020
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Bod č. 12 Projednání Závěrečného účtu MiND k 31. 12. 2020
Obec Skoronice je členem MiND, z tohoto důvodu je třeba seznámit zastupitele obce s jeho
závěrečným účtem. Návrh Závěrečného účtu MiND byl zveřejněn na úřední desce obce Skoronice
ode dne 7. 6. 2021 do 25. 6. 2021.
Návrh usnesení:
ZO Skoronice bere na vědomí Závěrečný účet MiND k 31. 12. 2020
Bod č. 13 Projednání Závěrečného účtu DSO Severovýchod k 31. 12. 2020
Obec Skoronice je členem DSO Severovýchod, z tohoto důvodu je třeba seznámit zastupitele
obce s jeho závěrečným účtem. Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obce
Skoronice ode dne 18. 5. 2021 do 4. 6. 2021.
Návrh usnesení:
ZO Skoronice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Severovýchod k 31. 12. 2020
Bod č. 14 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na období 2021 – 2023
Zastupitelstvem města Kyjov byl schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na
Kyjovsku na období 2021-2023. Je to strategický dokument města Kyjova, který reaguje na
aktuální potřebnost v sociální oblasti v rámci celého regionu. Vznikl v souladu s principy
komunitního plánování, v rámci kterého pravidelně dochází k mapování potřeb a nabídky
sociálních a návazných služeb v Kyjově a okolí, a to tak, aby byly co nejvíce dostupné těm, kteří
je potřebují. Oblasti zpracované v tomto plánu se týkají rodin s dětmi, mladých lidí, osob
zdravotně hendikepovaných, duševně nemocných a seniorů. Přítomní tento dokument obdrželi
s předstihem k prostudování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice bere na vědomí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na
Kyjovsku na období 2021-2023
Bod č. 15 Schválení finančního daru z rozpočtu obce
Jako pomoc obcím zasaženým tornádem navrhuje starosta vyčlenit z rozpočtu obce finanční
částku ve výši 50.000Kč. Tato podpora bude určena na pomoc Mikulčicím.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce
v souvislosti s živelními pohromami ve výši 50.000Kč
Výsledek hlasování:
pro 5
proti 0
Usnesení č. 8/22/2021 bylo schváleno

zdržel se 0

Bod č. 16 Rozpočtové opatření č. 2/2020
Z důvodu zabránění překročení schváleného rozpočtu na rok 2021 je nutné schválit uvedené
rozpočtové opatření, dle jednotlivých paragrafů a položek – přesunem mezi výdajovými
paragrafy ve výši 50.000Kč.
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-

zvýšení rozpočtu příjmů dle přílohy o 50.000Kč
zvýšení rozpočtu výdajů dle přílohy o 50.000Kč

Schválený rozpočet činil po úpravě rozpočtu č. 1/2021:
příjmy rozpočtu 8.818.400 Kč
výdaje rozpočtu 10.911.400 Kč
financování celkem 2.093.000 Kč
Po úpravě rozpočtu č. 2/2021 činí upravený rozpočet:
příjmy rozpočtu 8.868.400 Kč
výdaje rozpočtu 10.961.400 Kč
financování celkem 2.093.000 Kč
K návrhu nebyly vzneseny další připomínky.
Návrh usnesení:
ZO Skoronice schvaluje rozpočtové opatření 2/2021, kdy v souladu s ustanovením §16 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dojde k přesunu rozpočtových
prostředků a celkový rozpočet se navýší v příjmech o 50.000Kč a ve výdajích o 50.000Kč.
Výsledek hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 9/22/2021 bylo schváleno
Bod č. 17 Různé a diskuse
Starosta informoval:
- Byly podány 3 žádosti o dotaci na MMR – na rekonstrukci místní komunikace,
rekonstrukci hřiště v MŠ a rekonstrukci střechy OÚ. Vyhlášení výsledků proběhlo 4.6.,
bohužel žádná z žádostí nebyla podpořena. V letošním roce bylo podáno 3645 žádostí,
v roce předešlém 1244.
- V den konání zasedání ZO byly na OÚ doručeny 3 žádosti o odkup části obecního pozemku
parc.č. 810/8. Pokud zastupitelé s tímto prodejem budou souhlasit, vyvěsí se záměr a
nechá se zpracovat geometrický plán – místostarosta upozornil, že je zadáno zpracování
projektu na rekonstrukci silnice na „Macháček“, která sousedí s požadovaným
pozemkem. Z tohoto důvodu navrhuje vyčkat, až do zpracování projektu, aby posléze
nedošlo ke zbytečným komplikacím.
- Kompostéry se budou vydávat po podpisu Smlouvy o výpůjčce, o termínu budete včas
informováni. BIO popelnice se budou vyvážet i nadále.
Pan Chytil Pavel rozvinul debatu o nespravedlivém systému poplatků za svoz odpadu, není zde
motivace k třídění. Pan Lunga R. debatu ukončil s příslibem, že se situace bude do budoucna
řešit.
Pan Křížka – jak pokračují práce na investičních akcích – místostarosta – jelikož nebyla podpořena
žádná z žádostí, je v plánu požádat opětovně na podzim, práce na rekonstrukci místí komunikace
„Uličky“ začnou po podání žádosti dle počasí na podzim, případně na jaře příštího roku. Byla
provedena oprava propadlého kanálu v komunikaci směrem k lesu.
Pan Křížka upozornil, že v posledních letech je po obci dlouhodobý zápach, zda by nebylo možné
s tímto něco udělat – místostarosta – je potřeba podat písemnou stížnost.
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Bod č. 18 Závěr
Na závěr poděkoval starosta obce všem přítomným za účast, popřál příjemné prožití prázdnin a
dovolených a ukončil zasedání ve 20:00 hodin.

Ve Skoronicích 6. 7. 2021

Ověřovatelé: Chytilová Barbora

Starosta:

………………………………………..

Lunga Roman

………………………………………..

Bíla František

..……………………………………..
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